Başvuru kılavuzu

HP Hizmet Olarak Aygıt (DaaS)

Donanım, bilgiye dayalı analitik, proaktif yönetim ve cihaz yaşam
döngüsünün her aşaması için hizmetler sunan eksiksiz bir çözüm
olan HP Hizmet olarak Aygıt (DaaS)1 sayesinde BT varlıklarınızı ve
kaynaklarınızı optimize edin.

İŞLETMENİZ KADAR BENZERSİZ BİR AYGIT KARMASI SEÇİN.

HP Masaüstü İş Bilgisayarları
Masaüstü iş bilgisayarlarımızın sunduğu performans
ve güvenlik, etkin bir şekilde çalışmanıza ve iş ortaklığı
yapmanıza yardımcı olacak.
� All-in-One Masaüstü Bilgisayarlar
� HP Chrome Masaüstü Cihazlar
� HP İş Ortaklığı Çözümleri
� HP Elite Masaüstü Bilgisayarlar

� HP Elite Slice Masaüstü Bilgisayarlar
� HP EliteDesk Masaüstü Bilgisayarlar
� HP ProDesk Masaüstü Bilgisayarlar

HP İş İstasyonları

HP İş Amaçlı Notebooklar
Dünyanın en güvenli ve yönetilebilir bilgisayarlarının
tarzını, gücünü ve esnekliğini deneyimleyin.1
� HP Chromebook
� HP EliteBook Dizüstü Bilgisayarlar
� HP ProBook Dizüstü Bilgisayarlar
� HP Spectre Pro Dizüstü Bilgisayarlar
� HP Elite x2 Ayrılabilir Bilgisayarlar
� HP Pro x2 Ayrılabilir Bilgisayarlar

� HP Spectre Pro x360
Dönüştürülebilir Bilgisayarlar
� HP x2 Ayrılabilir Bilgisayarlar
� HP x360 Dönüştürülebilir Bilgisayarlar
– HP ElitePad
– HP Pro Tabletler

HP Perakende Çözümleri2

Tepeden tırnağa tüm ihtiyaçlarınızı karşılamak
için tasarlanan HP Z İş İstasyonları en yeni
özellikler ve sektörün öncüsü teknolojilerle
yüksek performans ve güvenilirlik sunuyor.

Çalışanların gücüne güç katarken müşterilerin
hayatını kolaylaştıran teknoloji çözümleri sunan HP,
gelenekselden mobile kadar perakende deneyimini
yeniden tanımlıyor.

�HP Mobil İş İstasyonu
�HP Z Sanal İş İstasyonu
�HP Z VR Sırt Çantası İş İstasyonu
�HP Z İş İstasyonları

� Mobil Perakende Satış Noktası Sistemleri
� Satış Noktası Sistemleri (POS)

İşletmeniz ve kullanıcılarınız kadar benzersiz bir aygıt ve aksesuar karması seçin.

Bir HP temsilcisi veya yetkili HP DaaS iş ortağı, işletmeniz için en doğru aygıtlara sahip olduğunuzdan emin olmanız için size yardımcı olacaktır.4

1.	HP DaaS planları ve/veya dahil olan bileşenler bölgeye veya Yetkili HP DaaS Hizmeti İş Ortağına göre değişiklik gösterebilir. Bulunduğunuz konuma özgü ayrıntılar için lütfen yerel HP temsilcinizle veya
Yetkili HP DaaS İş Ortağı ile görüşün. HP hizmetleri, sağlanan hizmete ilişkin veya satın alma esnasında Müşteriye bildirilen HP hüküm ve şartlarına tabidir. Müşteri, ilgili yerel yasalar uyarınca ek yasal haklara
sahip olabilir ve HP hizmet hüküm ve şartları veya HP ürünü ile birlikte sağlanan HP Sınırlı Garantisi bu hakları herhangi bir şekilde etkilemez.
2. Amerika Birleşik Devletleri’nde, yalnızca özel sözleşme ile kullanılabilir.
3.	HP DaaS cihazları, planları ve/veya dahil olan bileşenler bölgeye veya Yetkili HP DaaS Hizmeti İş Ortağına göre değişiklik gösterebilir. Bulunduğunuz konuma özgü ayrıntılar için lütfen yerel HP temsilcinizle
veya Yetkili HP DaaS İş Ortağı ile görüşün.
	HP hizmetleri, sağlanan hizmete ilişkin veya satın alma esnasında Müşteriye bildirilen HP hüküm ve şartlarına tabidir. Müşteri, ilgili yerel yasalar uyarınca ek yasal haklara sahip olabilir ve HP hizmet hüküm
ve şartları veya HP ürünü ile birlikte sağlanan HP Sınırlı Garantisi bu hakları herhangi bir şekilde etkilemez.
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